اعالم شماره اطالعيه هاي مربوط به فروش محصوالت
باسالم؛

احتراماً  ،پيرو بخشنامه شماره  753713مورخ  88/8/51شماره اطالعيه هاي فروش محصوالت به شرح جداول ذيل اعال م م رردد

شرايط پيش فروش نقدي
نوع خودرو

مبلغ پيش پرداخت

سود

سود

(ريال)

مشاركت

انصراف

زمان تحويل

شماره اطالعيه

سايپا 515

583.111.111

هفته چهار م دي 88

155811175

تيبا  1پالس

183.111.111

هفته چهار م فروردين 88

155811171

ساينا دندهاي

133.111.111

هفته چهار م ارديبهشت88

155811177

كوئيك دندهاي

713.111.111

هفته چهار م دي 88

155811171

كوئيك دندهاي دو رنگ ()QUIK-R

713.111.111

كاميونت نيسان دورانه سوز

713.111.111

كاميونت نيسان با موتور جديدديزل (يورو)1

113.111.111

پيكاپ دوكابين دو ديفرانسيل ريچ

313.111.111

%51

%51

هفته چهار م بهمن 88
هفته چهار م اسفند88
هفته چهار م دي 88

شرايط پيش فروش اعتباري

155811171

15811158

نوع خودرو

مبلغ پيش پرداخت

سود

سود

مبلغ تسهيالت

شرايط

(ريال)

مشاركت

انصراف

(ريال)

بازپرداخت

شماره

زمان تحويل

اطالعيه

سايپا 515

583.111.111

511.111.111

هفته چهار م دي 88

151811118

ساينا دندهاي

133.111.111

111.111.111

هفته چهار م

151811151

كوئيك دندهاي

713.111.111

ارديبهشت88

151811155

كاميونت نيسان دورانه سوز

713.111.111

111.111.111

پيكاپ دوكابين دو ديفرانسيل ريچ

813.111.111

111.111.111

هفته چهار م دي 88

11811111

51%

%51

111.111.111

11ماهه

نكات بخشنامه :


پرداخت از طريق حواله  POS ،و درراه انجا م م رردد



مهلت پرداخت  18ساعت از زمان چاپ حواله م باشد



محدوديت كد مل براي ثبت نا م وجود دارد(هر كد مل يك دستگاه) الز م به ذكر است جهت متقاضيان محتر م خريد خودرو كه در  58ماه رذشته تا كنون نسبت به ثبت نا م يك دستگاه خودرو از محصوالت رروه سايپا اقدا م نموده
اند ،امكان ثبت نا م در اين شرايط فراهم نم باشد



با توجه به اعمال محدوديت كد مل  ،در ثبت اطالعات مشتري دقت ال ز م صورت پذيرد بديه است در صورت بروز هر رونه اشتباه در ثبت نا م  ،ضمن ابطال درخواست خريد  ،مبلغ دريافت عودت خواهد ررديد



امكان صلح (خريد انصراف ) وجود ندارد



ثبت نا م براي افراد زير  58سال امكان پذير نم باشد



كدپست ثبت نا م كننده و كد نمايندر انتخاب ت وسط مشتري ميبايست از يك استان باشند بديه است پس از انتخاب كد نمايندر  ،امكان تغيير نمايندر تحويل ريرنده وجود ندارد و مسئوليت آن بر عهده رروه سايپا نم باشد



بديه است به محض تكميل شدن ظرفيت  ،امكان ثبت نا م غير فعال م رردد



قيمت نهاي خودروها به قيمت روز شركت بوده و در زمان تحويل مشخص خواهد شد

